
S     Ú  Ť  A  Ž

Predmet a účel súťaže: 

Návrh loga – Púchovské športové hry 2016

Zadávateľ: Komisia športu pri MsZ Púchov

Koordinátor súťaže:  Mgr. Miroslav Bučko, predseda KŠ  

Kontakt : e-mail - mibu77@centrum.sk

Všeobecné podmienky:
– súťaž je neanonymná a môže sa jej zúčastniť  študent SŠ zriadenej na území
mesta Púchov, ale aj študent inej SŠ mimo bydliska, ale s trvalým bydliskom
v Púchove,
– každý účastník môže do súťaže prihlásiť najviac dva návrhy,
– všetky prihlásené návrhy musia byť autorské originály !!!

Zadanie súťaže:
Nadchádzajúci  rok bude pre nás výnimočný,  lebo chceme v Púchove odštartovať
športové aktivity pre obyvateľov, študentov a deti mesta v rôznych športoch. Budeme
popri iných požiadavkách prihliadať aj na širokú použiteľnosť loga: umiestnenie na
rôzne povrchy, rôzne veľkosti, technológie – napr. tlač , textil, papier, plast... 

Základné požiadavky na nové logo:
Pri tvorbe sa medze nekladú, ale je dobré pamätať na pár podmienok. Nové logo by
malo  vystihovať  víziu  a  filozofiu  uvedeného  projektu.  Musí  obsahovať  názov
„Púchovské športové hry...“ a variabilne použitý letopočet.

Súčasne by malo byť:
– zapamätateľné, originálne, ľahko pochopiteľné, nezameniteľné,
– široko použiteľné a variabilné,
– jasne rozoznateľné pri zmenšovaní a zväčšovaní.

Použitie loga: 
– na naše produkty,
– web stránka, prezentačné materiály, propagačné predmety.

Čo môžete získať?
Určené bude iba 1. miesto a víťaz získava zaujímavú hodnotnú odmenu.

Náležitosti návrhu:
Návrh na logo zašlite vytlačený na bielom papieri  A4.

Ako sa do súťaže prihlásiť: 
Zaslaním návrhu  na adresu:  Mestský úrad Púchov, Mgr. Viera Češková                    
Obálku označte : „Súťaž – LOGO- Púchovské športové hry“.
Každý účastník k návrhu priloží vyplnený a podpísaný prihlasovací formulár.



Trvanie súťaže:
Návrhy do súťaže môžete zasielať do 20. 11. 2015 (vrátane).

Vyhodnotenie súťaže:
Súťaž vyhodnotí komisia určená zadávateľom do 14 dní od uzávierky. Pri hodnotení 
bude rozhodovať výstižnosť, kreativita, úroveň spracovania a celkový dojem. Autora 
víťazného návrhu budeme kontaktovať e-mailom a telefonicky. 

Zverejnenie výsledkov súťaže:
Výsledky budú zverejnené  na web stránke Mesta Púchov  a víťaz e-mailom, alebo
telefonicky.  Účasťou v súťaži  vyslovujete súhlas so šírením prihlásených návrhov
spolu s menom autora na propagačné účely.

Príloha:   Prihlasovací formulár

Meno:

Priezvisko:

Bydlisko:

Škola:

Kontakt:


